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Biologie
(Myriapoda)

Vertegenwoordigers uit de klasse van de Myriapoda worden in twee subklassen onderverdeeld. Ten eerste de
miljoenpoten of ook de duizendpoten in engere zin (Diplopoda) en ten tweede de wortelduizendpoten (Symphyla).
De miljoenpoten zijn langgerekte tot pissebedvormige dieren waarvan het buitenskelet heel hard is door kalkopslag. De poten zitten allemaal aan de buikkant en zijn karakteristiek gerangschikt. Het eerste en het laatste
lichaamssegment hebben geen poten, het tweede tot vierde slechts elk een paar poten en de overige segmenten elk twee paar poten (daarom de naam miljoenpoot). De larven hebben slechts zes paar poten. De eitjes worden in het substraat gelegd, tijdens de ontwikkelingscyclus van enkele weken worden meerdere stadia
doorlopen. De dieren rollen zich vaak op, een ander typisch herkenningskenmerk. De miljoenpoten hebben
een hoge relatieve luchtvochtigheid nodig, zijn ’s nachts actief en houden zich overdag schuil onder potten,
in het substraat en dergelijke plekken, ze zitten overwegend in de grond en zijn belangrijk als humusvormers.
Het voedsel bestaat overwegend uit organisch materiaal, ze nemen slechts zelden levend plantenmateriaal en
groene plantendelen worden niet gevreten.
Een belangrijke in broeikassen voorkomende miljoenpoot is de roodstip (Blaniulus guttulatus Bosc.). De dieren
zijn slank, wit tot grijsachtig van kleur en ongeveer 10-18 mm lang, ze leven in de grond en rollen zich bij ongerustheid als een spiraal op. De soort leeft polyfaag op wortels.
Minder vaak op orchideeën voorkomend is de uit tropische regionen stammende kasplatrug (Orthomorpha
gracilis Koch). Het dier is ongeveer 16-23 mm lang, donkerbruin tot zwart van kleur en heeft 20 lichaamssegmenten.
De wortelduizendpoten zijn kleine, witachtige dieren met slechts één paar poten per lichaamssegment. Aan
het achtereind bevinden zich karakteristieke spinklauwen, op de kop een antenne met veel geledingen. In
tegenstelling tot de miljoenpoten bezitten de slechts enkele mm lange dieren geen kalkopslag. In broeikassen
kan de kaswortelduizendpoot (Scutigerella immaculata Newp. = Scolopendrella immaculata Newp.) schadelijk
worden. Het ongeveer 6 mm lange diertje met een hele grote behoefte aan vochtigheid is in humusrijke substraten wijdverspreid. Vooral in turfhoudende plantenaarde kunnen er grotere koloniën gevormd worden.

Schadebeeld
In uitzonderingsgevallen kan er aan jonge plantendelen aan het substraatoppervlak en de worteltop geknaagd worden. De Blaniulus guttulatus knaagt onder omstandigheden de wortelhals van jonge planten door
of boort gaten in de wortels. In combinatie met nat substraat kan er aanzienlijke schade ontstaan door pathogene bodemschimmels.
De Scutigerella immaculata kan bij een massaal voorkomen gedeeltelijk ernstige schade aanrichten aan jonge
wortels en scheuten.
Miljoen- en wortelduizendpoten vernielen bij een ernstige aantasting bovendien de structuur van de substraten door hun humusvorming, er ontstaat een verdichting in het onderste deel van de potgrond.
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Bestrijding
Het gebruik van zuivere, structuurstabiele substraten voorkomt een aantasting. Het binnenbrengen met substraten of jonge planten is mogelijk, evt. moeten de substraten gestoomd worden. Bij aantasting werken de
methiocarbhoudende lokmiddelen, die ook ingezet worden tegen slakken.

Biologische plantenbescherming
Tegen de larven van het ongedierte kan gegoten worden met insectenpathogene nematoden (Steinernema
feltiae). In korte tijd kan de ongediertebezetting met 50-70 % gereduceerd worden. De behandeling moet na
4-6 weken herhaald worden.
Goede mogelijkheden voor de biologische plantenbescherming biedt ook de inzet van roofmijten (Hypoaspis
miles, H. aculeifer). De op de grond levende nuttige organismen voeden zich polyfaag met veel bodemongedierte en kunnen zich in broeikassen goed vestigen. Tegen wortelduizendpoten moet een hoeveelheid van
50-100 dieren per m² uitgestrooid worden.

www.hark-orchideen.de

Alle verklaringen zonder garantie.

Orchideeën ongedierte

Duizendpoten

ORCHIDEEN

Miljoenpoten

Phalaenopsis: schraapschade veroorzaakt door
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